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CONCETATENILOR MEI
DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

Agez urmdtoarea operi sub protectia voastre. Aceasta
confine opinia mea despre religie. imi vegi face dreptate dacl
vd ve(i aminti cd am susfinut dintotdeauna cu stdruin(d dreptul
fiecdrui om la propria opinie, oricat de diferitd ar fi acea opinie
fatd de a mea. Cel care ii neagd celuilalt acest drept ajunge sd

fie sclavul propriei opinii, intrucAt iqi inliturd dreptul de a gi-o
schimba.

Cea mai redutabill armd impotriva greqelilor de orice fel
este rafiunea. Nu am folosit vreo altd armr Ei sunt increzdtor cd

nu o voi face niciodatd.

Al vostru prieten drag gi concetdfean,

THOMAS PAINE

Paris, Pluvbise nr. 8,

Al doilea an al Republicii franceze, una ;i indivizibild,
2Tianuarie, pe stilvechi 1794



PROFESIUNEA DE CREDINTA A AUTORULUI

Intenfionez de mai mulgi ani sd-mi public cugetirile
despre religie. Sunt cAt se poate de conqtient de dificultdtile
care insofesc acest subiect, motiv pentru care l-am rezervat

pentru o perioadi mai tdrzie din viafa mea. imi doresc si fie
ultimul lucru pe care il diruiesc concetdfenilor mei din toate

nafiunile gi intr-o vreme in care puritatea motivului care m-a

impins in aceastl direcfie nu ar putea fi pusd la indoiald, nici
mdcar de citre cei care ar putea sI nu fie de acord cu ce scriu.

Evenimentele care se petrec acum in Franfa, prin abolirea total5

a intregului ordin preofesc nationall gi a tuturor lucrurilor care

fineau de sistemele religioase Ei de articolele dt credin([ obliga-

. torii, nu doar cd mi-au grdbit indeplinirea acestei intenfii, ci au

ficut ca o astfel de operl sd fie extrem de necesard, ca nu cumva

in aceste ruine ale superstifiei, ale falselor sisteme de guvernare

qi ale falsei teologii sd pierdem din vedere moralitatea, omenia

gi adevdrata teologie.

Aqa cum diferiti colegi gi alli conceti(eni de-ai mei din
Franfa mi-au oferit exemplul propriei profesiuni de credin{5

exprimate in mod voluntar gi individual, o voi exprima gi eu pe a

mea, qi voi face acest lucru cu toatd sinceritatea gi franchefea pe

care mintea omeneascd le are fatd de ea insiqi

I Este vorba despre un intreg program de decregtinare (inceput in
1790), indreptat initial impotriva catolicismului qi apoi impotriva tutu-
ror confesiunilor cregtine. Punctul culminant a fost atins in 1793, odatir
cu celebrarea zeifei Rafiunea in Catedrala Notre-Dame. (N. rr.)
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Eu cred intr-un singur Dumnezeu;i nidajduiesc la fericire

dincolo de viata aceasta.

Cred in egalitatea oamenilor, gi cred ci datoriile religioase

constau in a face dreptate, in a fi milostiv qi in strldania de a ne

face semenii fericiti.

Dar ca nu cumva sI se presupunl cd eu cred multe alte lucruri

in afard de acestea, pe Parcursul prezentei scrieri, voi declara

lucrurile pe care nu le cred gi motivele Pentru care nu le cred'

Nu cred in crezul mdrturisit nici de Biserica evreiascd, nici

de Biserica romand, nici de Biserica greacS, nici de Biserica

turc6, nici de Biserica protestantd 9i nici de vreo alti bisericd

despre care am gtiingd. Propria mea minte este biserica mea.

Toate institutriile bisericegti na[ionale, fie cI este vorba de

cea evreiascd, de cea cregtini sau de cea turcd, nu imi par a fi

altceva decAt ndscociri omenegti, clddite pentru a ingrozi ;i
a inrobi neamul omenesc, gi pentru a monopoliza puterea 9i

profitul.

Nu am intenfia sd-i condamn printr-o astfel de declara(ie pe

cei care nu cred acest lucru; ei au acelagi drept la credintra lor pe

care il am qi eu. insd este necesar pentru fericirea sa ca omul sd

fie credincios mental fati de el insuqi. Necredinfa nu consti in a

crede sau a nu crede, ci in faptul de a mdrturisi credin[6 in ceea

ce nu crezi.

Este cu neputinfd sd se calculeze pagubele morale, dacd md

pot exprima astfel, produse in societate de minciuna mentala.

CAnd cineva qi-a corupt ;i prostituat castitatea propriei minfi

in aga mdsurd incdt sd-gi subscrie credinfa profesionald unor

lucruri in care nu crede, acela s-a pregitit pentru slvdrqirea

oriclrei alte crime.



Acesta ocupi profesia de preot de dragul cdqtigului, iar
pentru a se califica in vederea acestei profesii incepe cu un
sperjur. Am putea concepe oare ceva mai nimicitor pentru
moralitate dec6t acest lucru?

La scurt timp dupd ce am publicat pamfletul Simtrul comun,

in America, am remarcat inalta probabilitate ca o revolufie in
sistemul de guvernare sd fie urmatd de o revolufie in sistemul
religios. Legitura adulteri dintre biserici gi stat, oriunde a avut
loc gi fie cd a fost evreiascd, cregtind sau turcd, a interzis prin
eforturi gi pedepse cu o ata eficienfd orice discu[ie asupra crezu-
rilor statornicite gi asupra principiilor fundamentale ale religiei,
incit, pdnd la schimbarea sistemului de guvernare, aceste

subiecte nu ar putea fi aduse in mod echitabil gi deschis inaintea
lumii; iar atunci cAnd se va sdvirgi lucrul acesta, ar urma qi o
revolutie a sistemului religios. Niscocirile omeneqti gi viclenia
preofeasci ar putea fi detectate, iar omul ar reveni la credinfa
purd, neamestecatd gi curatl intr-un Dumnezeu gi atAt.

DESPRE MISIUNI 9I REVELATII

Fiecare Biserici na(ionald sau religie s-a instituit pretinzAnd
ci posedi o misiune speciali de la Dumnezeu, comunicati anu-
mitor i4divizi. Evreii il au pe Moise; cregtinii pe Isus Cristos,
apostolii gi sfintii; iar turcii pe Mohamed, ca gi cum calea cdtre
Dumnezeu nu era deschisd fiecirui om in mod egal.

Fiecare dintre aceste Biserici ne pun inainte anumite cir[i
pe care le numesc revelalie sau Cuvdntul lui Dumnezeu. Evreii
spun cd Cuv6ntul lui Dumnezeu a fost comunicat de Dumnezeu
lui Moise, fafd in fa[5; cregtinii spun cd Cuvdntul lui Dumnezeu
a ajuns la ei prin inspirafie divind; iar turcii spun cd CuvAntul lui
Dumnezeu (Coranul) le-a fost adus de un inger din cer. Fiecare
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dintre aceste Biserici o acuzi pe cealaltd de necredinti, iar cat

mi privegte pe mine, nu mi incred in niciuna dintre ele'

intrucAt este necesar sd asociem cuvintelor idei corecte,

inainte de a continua discu[ia, voi oferi unele observafii cu pri-

vire la cuvAntul revelatie. Revelatia, atunci cdnd este aplicati in

cazul religiei, se referd la ceva comunicat in mod nemiilocit de la

Dumnezeu la om.

Nimeni nu va nega sau nu va pune in discufie puterea

Atotputernicului de a infdptui, daci doreqte, o astfel de comu-

nicare. Dar admi[6nd, de dragul argumentului, cd unei persoane

i s-a revelat ceva, f6ri sd i se reveleze vreunei alteia, atunci

aceea este revelatie numai pentru acea persoanI' CAnd ii spune

despre ea unei a doua persoane, iar a doua unei a treia, iar a

treia unei a patra gi aga mai departe, inceteazl s[ mai fie reve-

lalie pentru toate acele persoane. Este revela{ie doar pentru

prima persoani, iar pentru toate celelalte este rlrl zvon, nefiind

astfel obligate si o creadl.

Este o contradictrie in termeni gi in ceea ce priveqte ideile sd

numim revelatie ceea ce ajunge la noi la mina a doua, fie prin

vorbd, fie in scris. Revelatia este limitata in mod necesar la prima

comunicare. DupI aceasta, nu este decAt o relatare a unui lucru

despre care acea persoani spune cd i-a fost revelat; 9i cu toate

cI ea s-ar putea simli obligati s6-l cread6, nu inseamni cd 9i eu

sunt obligat si cred in acelaqi fel, cdci nu a fost o revelafie avutd

de mine, gi nu am decdt cuv6ntul sdu pentru faptul cI a avut-o'

cand Moise le-a spus copiilor lui Israel cI a primit din mainile

lui Dumnezeu cele doud table ale legii, aceqtia nu erau obligati

sd-l creadi, fiindca nu aveau altl autoritate pentru a-l crede

decdt cuvantul lui Moise, iar eu nu am o altd autoritate pentru

acest lucru decdt ceea ce imi spune vreun istoric. Poruncile nu



contin nicio dovade interne a propriului lor caracter divin; ele
confin unele precepte morale bune, de felul celor pe care orice
om calificat sd fie legiuitor le-ar putea produce f6ri sr recurgd la
vreo interventie supranaturald t.

CAnd mi se spune cd Coranul a fost scris in cer gi i-a fost
adus lui Mohamed de un inger, aceastd relatare este ca gi prima,
mult prea apropiatd de acelaqi tip de dovadd bazatipe zvon gi pe
autoritate la mAna a doua. Eu nu am vdzut ingerul gi, de aceea,

am dreptul sd nu mi incred in ea.

CAnd mi se mai spune cd o femeie numiti Fecioara Maria
a spus sau a dat de veste ci are un fIt in pAntece f6rI sd se fi
apropiat de vreun bdrbat qi cI soful cu care era logoditl, Iosif,
a spus cd aga i-a zis lui un inger, am dreptul si-i cred sau si
nu-i cred. O astfel de circumstanfi necesita dovezi mult mai
solide decdt simplul lor cuvAnt; insi noi nu avem nici mlcar
atit, cici nici Iosif gi nici Maria nu au ldsat scris vreun astfel
de lucru, ci ni se spune de citre altii ce asa au zis ei - ceea ce
este zvon peste zvon, gi nu aleg si-mi intemeiez credin(a pe
astfel de dovezi.

Cu toate acestea, nu este dificil de explicat increderea de
care s-a bucurat povestea potrivit c{reia Isus cristos este Fiul
lui Dumrlezeu. El s-a ndscut intr-o vreme in care mitologia
pdgdni se mai bucura de vogd gi notorietate in lume, iar acea
mitologie i-a pregdtit pe oameni pentru credinfa intr-o astfel
de poveste. Aproape toti oamenii extraordinari care au triit sub
mitologia prgdnd erau socotiti fii ai unora dintre zeii lor. In
acele vremuri, nu era un lucru nou si se creada cr unii oameni

I Este totu$i necesar sr se facr excepfie de la declarafia care spune
ci Dumnezeu pedepse;te pdcatele pdrinlilor in copii,care este contrarl ori-
cirui principiu al dreptifli morale. (N. a.)



sunt de origine cereascl, impreunare a zeilor cu femei fiind

atunci un subiect obiqnuit.

Jupiter, potrivit relatirilor acestora, se impreunase cu sute de

femei, qi astfel povestea lui Isus nu confinea nimic nou, minunat

sau obscen, ci se potrivea cu opiniile intalnite atunci in rdndul

oamenilor numiti pdgdni sau mitologi, numai acegti oameni fiind

cei care o credeau.

Evreii, care au pdstrat cu strictefe credin[a intr-un singur

Dumnezeu qi care au respins intotdeauna mitologia pdgdn6, nu

au dat niciodatl ctezare acestei poveEti.

Este interesant de observat modul in care doctrina a$a-nu-

mitei Biserici creEtine a rdsdrit de pe urma mitologiei pdgdne'

intr-o primd etapd, a avut loc o incorporare directi atunci cAnd

l-au flcut pe renumitul fondator al acesteia s6 aibd parte de o

zimislire cereascS. Trinitatea zellot care au urmat apoi nu era

altceva decAt o reducere a pluralitdlii anterioare, cate era in

jur de doudzeci sau treizeci de mii. Statuia Mariei i-a luat locul

statuii Dianei din Efes. Deificarea eroilor s-a transformat in

canonizarea sfintilor. Mitologii aveau zei pentru orice, mito-

logii cregtini aveau gi ei sfinti pentru orice. Biserica a ajuns sI fie

ticsitd Ia fel ca Panteonul, iar Roma ii gizduia pe toti. Doctrina

creqtinl nu difera cu mult de idolatria vechilor mitologi, fiipd

adaptatd urmdririi puterii gi cdgtigului; 9i totuqi ii rdmine

rafiunii gi filosofiei s[ desfiinteze aceastd ingelitorie amfibiand.

DESPRE PERSOANA LUI ISUS CRISTOS

9I DESPRE ISTORIA SA

Nirnic din ceea ce se spune aici nu se poate aplica, nici mdcar

cu cea mai indepirtatd lipsd de respect, adevdratei persoane a lui

Isus Cristos. El a fost un om bun 9i virtuos. Moralitatea pe care


